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Álestrartímabil 11.-115. jjúní
Álestrartímabil 11. ggjaldtímabils 22006 eer 11. - 115. jjúní 22006. GGjalddagi eer 11. jjúlí 22006 oog eeindagi eer 115. jjúlí.
Gjaldendur eeru mminntir áá aað mmæta íí áálestur áá oofangreindu áálestrartímabili, þþví hhafi eekki vverið mmætt mmeð
þau öökutæki ssem eeru áá nnúmerum ttil áálestrar áá áálestrartímabilinu ááætlar rríkisskattstjóri aakstur ssem ssvarar
til 448.000 kkm aaksturs áá ggjaldtímabilinu. HHafi áálestur eekki ffarið ffram vvið iinnlögn nnúmera eeða aafskráningu
verður aakstur ááætlaður 448.000 kkm.

RSK 16.05 ·  0605 · 2500 · ODDI HF. www.rsk.is

Kílómetragjald
LLeeyyffðð hheeiillddaarrþþyynnggdd KKííllóómmeettrraaggjjaalldd,, LLeeyyffðð hheeiillddaarrþþyynnggdd KKííllóómmeettrraaggjjaalldd,,
öökkuuttæækkiiss,, kkgg kkrr.. öökkuuttæækkiiss,, kkgg kkrr..

10.000-11.000 0,29 21.001-22.000 6,89
11.001-12.000 0,89 22.001-23.000 7,49
12.001-13.000 1,49 23.001-24.000 8,09
13.001-14.000 2,09 24.001-25.000 8,69
14.001-15.000 2,69 25.001-26.000 9,29
15.001-16.000 3,29 26.001-27.000 9,89
16.001-17.000 3,89 27.001-28.000 10,49
17.001-18.000 4,49 28.001-29.000 11,09
18.001-19.000 5,09 29.001-30.000 11,69
19.001-20.000 5,69 30.001-31.000 12,29
20.001-21.000 6,29 31.001 og yfir 12,89

Athygli eer vvakin áá þþví að eeigandi eeða uumráðamaður öökutækis mmeð öökumæli
skal mmæta mmeð öökutækið ttil áálesturs áá áálestrartímabili.

Þessi sskylda áá vvið ööll öökutæki ssem kkílómetragjald eer llagt áá íí fformi ggjalds ffyrir hhvern eekinn
kílómetra sskv. öökumæli. EEf öökutæki eer óóökufært oog þþví eekki mmögulegt aað mmæta mmeð þþað ttil

álestraraðila eer hhægt aað óóska eeftir áálestri ffrá áálestraraðila/vegagerð. SSlíkt þþarf aað ggera ttímanlega.
Ekki eer þþörf áá áálestri áá áálestrartímabili hhafi áálestur ffarið ffram

vegna iinnlagnar nnúmera eeða aafskráningar öökutækis.



Á upplýsingavef ríkisskattstjóra má finna nánari upplýsingar
um kílómetragjald og olíugjald.

Slóðin er: www.rsk.is

GJALDADEILD RÍKISSKATTSTJÓRA
SÍMI  563 1100 ·  FAX 563 1290

ÁÁlleessttuurr aaðð llookknnuu áálleessttrraarrttíímmaabbiillii
Komi gjaldandi, sem sætt hefur áætlun, með öku-
tæki til álestrar utan álestrartímabils, þ.e. eftir 15.
júní 2006, skal álestur tekinn sem kæra og sendur
ríkisskattstjóra til ákvörðunar.

SSkkrráánniinngg áá aakkssttrrii íí aakkssttuurrssbbóókk//sseekktt
Skylt er að skrá akstur reglulega 
í akstursbók:

a) Ef ökuriti er notaður sem ökumælir skal skrá
kílómetrastöðu hans daglega.

b) Ef annars konar ökumælir en ökuriti er notað-
ur skal skrá kílómetrastöðu hraðamælis dag-
lega en kílómetrastöðu ökumælisins vikulega.

c) Akstur eftirvagna skal skrá vikulega.

Samkvæmt 20. gr. laga nr. 87/2004 er ríkisskatt-
stjóra heimilt að beita sektum sé ekki skráð í akst-
ursbók eftir settum reglum og hafa sektir verið
ákveðnar eftirfarandi:

1. Akstur ranglega færður:

a) Fært vikulega en á að færa
daglega kr.   5.000

b) Fært mánaðarlega en á að færa
daglega kr. 10.000

c) Færð inn km-staða hraðamælis
en ekki ökumælis kr.   7.500

d) Færð inn km-staða ökumælis
en ekki hraðamælis kr.   5.000

Fyrir ítrekuð brot má gera ráð fyrir hækkun sekta.

2. Akstur ekki færður:

a) Ef enginn akstur er færður skal sekt vera að
lágmarki 15.000 kr.

b) Fyrir ítrekuð brot skal sektin hækka um 5.000
kr. í hvert sinn, í allt að 50.000 kr.

Bifreiðar oog eeftirvagnar sem eeru 110.000 kkg eeða mmeira aað lleyfðri hheildarþyngd, 
þó eekki bbifreiðar æætlaðar ttil ffólksflutninga, sskulu ggreiða kkílómetragjald, 

sbr. llög nnr. 887/2004, uum oolíugjald oog kkílómetragjald oo.fl. 
Gjaldskyldan eer óóháð eeldsneytisnotkun oog öökutæki ssem eeru uundanþegin
olíugjaldi eeiga aað ggreiða kkílómetragjald. ÞÞá eeiga bbifreiðar oog eeftirvagnar

sem sskráð eeru eerlendis oog fflutt hhingað ttil llands aað ggreiða kkílómetragjald.

ÖÖkkuuttæækkii ttiill sséérrssttaakkrraa nnoottaa sseemm mmeeggaa nnoottaa lliittaaððaa oollííuu oogg bbeerraa sséérrssttöökk mmeerrkkii  
Bifreiðar og eftirvagnar sem eru 5.000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd og uppfylla 2. mgr. 13.
gr. laga nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl. sem og reglugerð nr. 274/2006, um skilyrði
undanþágu frá greiðslu olíugjalds og um greiðslu sérstaks kílómetragjalds, eru undanþegin greiðslu
olíugjalds. Þess í stað er greitt sérstakt kílómetragjald sbr. 6. mgr. 13. gr. laga nr. 87/2004.

Athygli er vakin á því að Umferðarstofa hefur gefið út verklagsreglur um skráningu ökutækja sem
ætluð eru til sérstakra nota. Skilyrði þess að slík ökutæki megi nota litaða olíu er að þau hafi verið skráð
til sérstakra nota í ökutækjaskrá og beri sérstök skráningarmerki (olíumerki) með svörtum stöfum á
dökkgulum grunni.  Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu Umferðarstofu, www.us.is


